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O CONTEXTO HISTÓRICO DO BRASIL E A VALORIZAÇÃO DO ENSINO DA 

CULTURA AFRO BRASILEIRA NAS ESCOLAS. 

 

 

RESUMO 

Dentro de uma visão específica e acadêmica, esta pesquisa tem como objetivo buscar 

através da didática do ensino da Historia compreender e valorizar a cultura afro-brasileira 

como eixo que se fundamenta a diversidade cultural visualizada na maneira de ser, agir e 

pensar do povo brasileiro. Apresentar a inserção da cultura afro-brasileira no contexto 

escolar, identificando sua originalidade no contexto social compreendendo suas 

particularidades no sistema educacional. Resultado: O ensino da cultura afro brasileira nas 

escolas de certa forma vem possibilitar uma visão diferenciada por todos os alunos e em 

todas as idades. Nessa temática, o contexto escolar é um ambiente de grande 

transformação não só pedagógico, mas também no sentido social, cabendo ao educador a 

importância de estar colocando sempre em discussão o tema e na busca de centralizar a 

história nos diferentes aspectos. Contudo, o Brasil é um país multicultural, cabe ao processo 

educacional o ensino das diferentes culturas que venham contribuir para a formação cultural 

do povo brasileiro. Conclusão: Assim, o ensino da cultura afro-brasileira é de grande 

importância, não só em âmbito escolar, mas para que cada cidadão possa rever seus 

conceitos, sua visão de mundo, de povo, para assim, buscar conhecer a si próprio. 

Palavras-chave: Contexto escolar, práticas pedagógicas e inserção da cultura afro-

brasileira na escola. 

 

ABSTRAT 

Within a specific and academic vision, this research aims to search through the didactics of 
History teaching to understand and value Afro-Brazilian culture as the axis that is based on 
the cultural diversity visualized in the way of being, acting and thinking of the Brazilian 
people. To present the insertion of Afro-Brazilian culture in the school context, identifying its 
originality in the social context including its particularities in the educational system. 
Outcome: The teaching of Afro-Brazilian culture in schools, in a certain way, allows a 
differentiated view of all students and at all ages. In this theme, the school context is an 
environment of great transformation, not only pedagogical, but also in the social sense, and it 
is the responsibility of the educator to be constantly discussing the theme and seeking to 
centralize history in different aspects. However, Brazil is a multicultural country, it is up to the 
educational process to teach different cultures that contribute to the cultural formation of the 
Brazilian people. Conclusion: Thus, teaching Afro-Brazilian culture is of great importance, not 
only in schools, but so that each citizen can revise their concepts, their vision of the world, of 
people, in order to seek to know themselves. 
 
Keywords: School context, pedagogical practices and insertion of Afro-Brazilian culture in 
school. 
 
 



4 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

 Dentro de uma linha de pesquisa histórica, o ensino da disciplina História com 

base em referências na diversidade cultural compreende uma rica dimensão em 

todos os aspectos e conteúdo que faz parte de todo o desenvolvimento do ser 

humano. A formação social, política e cultural de um país têm suas bases e origens 

no contexto cultural. Não se concebe a formação de uma cidadania em qualquer 

espaço geográfico se não há uma mistura de povos. E, neste sentido, o Brasil em 

toda sua história de desenvolvimento é um país rico em transformação étnica e 

misturas de raças. A valorização do ensino através da História da cultura Afro 

Brasileira vai muito além de conteúdos e diretrizes curriculares. Compreende a 

busca das origens de todo o processo que contribuiu sistematicamente para a 

riqueza e a diversidade do Brasil em todos os aspectos características, como arte, 

música, anca e conhecimentos específicos em diversas áreas. Para tanto todo o 

ensino voltado para a cultura brasileira está contextualizada em bases curriculares e 

dispositivos que legais que regem os direcionamentos necessários para a 

complementação do currículo no sistema educacional.  

 Embora conscientes desta diversidade, não há um respeito e uma igualdade 

entre as diferentes raças que aqui se formou ao longo dos anos. Tornaram-se 

necessárias leis e diretrizes para que se tornasse conteúdo obrigatório a ser 

apreendido nas escolas, o que nos remete a não consciência da importância da 

diversidade para que o país se tornasse tão rico. A Constituição Brasileira de 1988 

reza que a dignidade universal da pessoa humana deve proteger e garantir a 

liberdade e a igualdade dos cidadãos, sem distinção de raça, sexo e religião. Leva 

em consideração a diversidade étnica e o pluralismo cultural, manifestada na 

sociedade, mas não reconhecida especificamente. ADESKY,(1997). Ou seja, tem se 

o respaldo legalizado politicamente no sistema educacional, mas não reconhecido 

pela própria população, pelo cidadão. Desta forma, o ensino é um meio, um canal 

para que se possa mudar este quadro, de forma a tronar um complemento da cultura 

brasileira, como parte integrante de toda a formação social do Brasil.  

 Nesta sequência, segundo Dominique Schnapper, compreende que toda 

nação tem sua originalidade, é única e singular. No entanto ele reforça que todo país 
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tem sua formação nacional em função do seu projeto político que está 

contextualizado em sua existência. Portanto torna-se necessário incentivar os 

estudantes a interagir, a compreender, a vivenciar os diferentes níveis culturais do 

país para se posicionar melhor diante de seu papel como cidadão e transformador 

social. Assim, esta pesquisa tem como objetivo buscar através da didática do ensino 

da Historia compreender e valorizar a cultura afro-brasileira como eixo que se 

fundamenta a diversidade cultural visualizada na maneira de ser, agir e pensar do 

povo brasileiro. Apresentar a inserção da cultura afro-brasileira no contexto escolar, 

identificando sua originalidade no contexto social compreendendo suas 

particularidades no sistema educacional; identificar seu pluralismo estabelecendo 

uma conexão, uma inclusão de forma a possibilitar o reconhecimento a partir das 

práticas pedagógicas, auxiliando na valorização do mundo africano em outro mundo 

marcado também por outros mundos: Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com 

análise textual crítica, construído a partir de um estudo e realização de um 

levantamento de dados e informações a respeito do tema em deferentes autores. 

Trata-se de um estudo exploratório em literaturas estruturadas obtidas em livros, 

revistas e artigos científicos que podem ser provenientes tanto da biblioteca 

acadêmica como também da biblioteca virtual. Conforme, ANDRADE, 2001, esses 

métodos de pesquisa são desenvolvidos com o objetivo de apresentar informações 

de forma geral e mais próxima ao tema que se buscar colocar em pauta de análise. 

Assim, esta pesquisa está a proporcionar aos leitores e profissionais, maiores 

informações sobre o assunto que se tem em foco auxiliando-os em ações futuras. 

Como se apresenta de forma descritiva, esta pesquisa tem como resultado, os 

argumentos, os registros e as análises elaboradas com relação aos fatos históricos e 

dispositivos curriculares estabelecidos na didática do ensino/aprendizagem em 

História como processo de formação e conhecimento cultural. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 A cultura africana e a formação do contexto social brasileiro 

  

 Em meio a tantos desafios e obstáculos que a raça negra passou desde que 

aqui chegaram e que ainda sofrem com a discriminação no contexto social brasileiro. 

A valorização das diferentes raças no mundo de uma forma geral ainda não chegou 

a um nível satisfatório, ou seja, a um nível no qual um indivíduo venha respeitar o 

outro espontaneamente, e, não como uma regra ou sentimento de dó ao ser 

humano. Respeitar a diferença em sua totalidade diante da grandeza que é raça 

humana. No entanto não assim que se percebe. A discriminação está por todo o 

contexto social, seja na cor ou na condição financeira deste ou daquele indivíduo. 

Desta forma, o ensino da cultura afro brasileira nas escolas de certa forma vem 

possibilitar uma visão diferenciada por todos os alunos em todas as idades, e, 

principalmente pelas crianças menores, buscando para o futuro, uma melhor 

compreensão e uma comum união entre os povos em todos os aspectos. Sobretudo 

a valorização da raça negra é uma busca constante por aqueles que valorizam a 

igualdade perante os povos, para aqueles que acreditam e que reconhecem no outro 

a valorização de si mesmo. Pois, a formação de um povo advém de diferentes 

misturas raciais. 

 Assim, o reconhecimento do outro como ser humano, independentemente de 

sua cor ou etnia, é valorizar e possibilitar a auto-estima a qualquer indivíduo. Desta 

forma, para a raça negra, a luta contra a discriminação representa a possibilitada de 

libertação do estado de inferioridade a que lhes foram atribuídos como uma imagem 

depreciativa de si mesmos. Possibilita a luta dos negros contra o racismo, contra a 

negação de sua própria identidade que veio sendo estabelecidos durantes anos pela 

não aceitação radical das heranças históricas e cultural de um povo configurado pela 

discriminação e segregação. ADESKY, (1997)  

 Na visão educacional e humana, o ensino e a valorização da cultura afro 

brasileira é uma forma de resgatar as forças da raça negra para com este país, suas 

influências, seus conhecimentos da vida e da natureza. Resgatar a identidade e a 

dignidade de uma ração que fez muito pelo espaço em que foram destinados. Torna-
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se muito importante um olhar mais detalhado sobre a presença do negro no Brasil. 

Segundo SILVA, 2014, estudos apresentam que mais da metade da população 

brasileira é negra ou parda, descendência direta do povo negro, significando que o 

Brasil possui a maior população  de origem africana, fora da África. A exploração 

dos negros e a “importação”  do grande número de negros para o Brasil, e com eles, 

veio a cultura vivida por eles em seu contexto de origem. Para tanto, torna-se 

necessário um pouco de conhecimento em torno da palavra cultura. Nesse sentido, 

muitas pessoas definem cultura como a formação da população.  Fortemente 

associada ao conceito de civilização no século XVIII, no qual faz com que a cultura 

seja confundida com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, 

etiqueta e comportamentos de elite. SILVA, (2014). 

 Para tanto, a cultura possui um sentido amplo, ligado à toda produção 

humana, materialista ou não. “O Brasil é o país que por mais tempo e em maior 

quantidade recebeu pessoas escravizadas vindas da África” (LIMA, Mônica apud 

FIGUEIREDO, Luciano, 2009, p. 12). Para tanto diante da diversidade de fatos, 

diferentes escritores têm dificuldades de descrever, de relacionar a contribuição do 

negro com sula cultura africana ao contexto do Brasil. Isso porque eram 

considerados seres desprovidos de inteligência, anticultura, que não tinham 

criatividade. (MOURA, 1983, p.141). Porém, Moura, 1983, observa a suma 

importância, a contribuição do negro foi das mais importante e significativas ao 

desenvolvimento da cultura brasileira.  Refere ainda que a contribuição “[...] não foi 

morta, nem insignificante, nem periférica, nem inferior e não é folclórica. Foi e 

continua sendo – durante a escravidão como agora – uma cultura de resistência dos 

oprimidos no Brasil”. Fortes, manteve sua originalidade apesar de tanta limitação, de 

tanta repreensão em suas atividades como ser humano. E, em consequência a esta 

força, dentre as diversas dificuldades enfrentadas e vivenciadas pelos negros dentro 

da história do Brasil, foi manter viva sua cultura. SILVA, (2014). A cultura africana 

tem o seu valor essencialmente e especificamente humano. Além de estar longe de 

sua “terra mãe”, dos fatores internos, como também o convívio com seus 

semelhantes e difusão das práticas costumeiras de geração a geração, o negro 

sofria demasiada pressão externa no intuito de “perder” sua cultura. (SILVA, 2014). 

O autor ainda coloca que apesar da dificuldade por eles encontrada, e de algo ter se 

perdido ao longo dos anos, a contribuição do povo africano foi essencial tanto na 
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composição física da população quanto na formação do que seria futuramente a 

base da cultura do povo brasileiro. E, em diferentes aspectos, essa importância 

atingiu em dimensões consideráveis em todos os aspectos de vida do povo 

brasileiro, como a culinária, a linguagem, a música, estética, valores sociais e 

estruturas mentais. Ou seja, uma inteira participação direta nas diferentes atividades 

exercidas por qualquer indivíduo. O que se perpetuando por geração e geração. 

 Nas palavras de SILVA, 2014, temos: 

Vale ressaltar que a cultura africana também incorpora traços 
indígenas e europeus. Assim, é possível dizer que esse grande inter-
câmbio cultural vai além de regiões para se tornar uma cultura única. 
Toda essa bagagem atravessou os mares nos navios negreiros e, 
aos poucos, se incorporou (e influenciou) o povo brasileiro, e, com o 
tempo, fazendo do Brasil um país de grande miscigenação cultural e 
racial. (SILVA, 2014 p. 29) 

 

 Não tem como não priorizar a cultura africana em nossa formação contextual. 

A caracterização dos costumes, da alimentação, da arte e da religião está 

fortemente no nascimento de cada brasileiro, e, através da miscigenação a reunião 

de um povo forte e que sabe enfrentar a diversidade e as dificuldades de um país 

que não consegue atingir um desenvolvimento sustentável e possibilitar uma vida 

digna para todos.   

 

3.2 A inclusão da cultura africana no processo ensino/aprendizagem como 

eixo e conteúdo escolar. 

 O processo ensino/aprendizagem tem sido modificado por diversos motivos 

ao longo dos anos. Muitas conquistas em prol de uma educação de qualidade, mas 

que, não se pode ainda concluir que estas modificações já foram suficientes para a 

valorização da educação no Brasil. No entanto, mais conteúdos e parâmetros para 

regularizar determinados assuntos que devem ser tratados em sala de aula foram 

incluídos à LDB. Assim, com a cultura africana, não foi diferente. Identificada com 

sua originalidade e influência na formação do país, se tornou hoje no currículo 

escolar um dos itens de grande destaque, tanto na educação infantil, no ensino 

fundamental I e II. O propósito é valorizar a cultura africana diante da diversidade de 
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povo que se faz presente no território nacional. Neste sentido, deve-se considerar 

que o Brasil teve como alicerce diversas culturas em sua formação.  

 Para reforçar a ideia da importância da valorização da diversidade cultural de 

um país, SANTOS, (1987), relata: 

É importante considerar a diversidade cultural interna à nossa 
sociedade; isso é de fato essencial para compreendermos melhor o 
país em que vivemos. Mesmo porque essa diversidade não é só feita 
de ideias; ela está também relacionada com as maneiras de atuar na 
vida social, é um elemento que faz parte das relações sociais no 
país. A diversidade também se constitui de maneiras diferentes de 
viver, cujas razões podem ser estudadas, contribuindo dessa forma 
para eliminar preconceitos e perseguições de que são vítimas grupos 
e categorias de pessoas. (Santos, 1987 p.16) 
 
 

 Assim, o autor coloca em reflexão a forma de como se deve protagonizar a 

mistura de povos, as diferentes formas de ver e pensar no contexto em que o sujeito 

está inserido. A vivência, o aprendizado, as formas de pensar e de ver as diferentes 

situações do cotidiano de uma sociedade. A contribuição do sistema educacional 

viabiliza a conscientização, a valorização e a confirmação para os alunos da 

presença das diferentes culturas, e, de modo especial a cultura africana. De acordo 

com Santos, o aprender sobre culturas no contexto escolar auxilia na mudança de 

comportamentos e atitudes contra a pessoa humana, combate as ações 

discriminatórias na luta contra o preconceito. A cultura africana é símbolo de força e 

foi causa de diferentes discriminações durante a colonização do Brasil.  

 Foram anos de muitas lutas conta o preconceito e o trabalho escravo. A 

situação começa a mudar em 5 de outubro de 1988, no qual foi promulgada a nova 

Constituição Federal, transformando o preconceito em crime, no qual no artigo 5º diz 

que “ todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-

se  (...) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”,  confirmando no inciso VI, a defesa da inviolabilidade das 

manifestações da cultura negra, o que anteriormente eram consideradas um 

atentado a “ ordem pública”, e não se observava o valor cultural nestas 

manifestações. FREITAS, (2011). Após a promulgação da Lei pela Constituição 

Federal, de 1988, os afrodescendentes passaram a realizar seus rituais sem a 

intervenção das autoridades. 
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 Na sequência em 5 de janeiro de 1989, foi aprovada a Lei 7.716, apelidada de 

“Lei Anti-raciscmo”, relacionadas aos crimes de cor. Mais à frente, em 20 de 

dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), nº 9.394 

determina que a história da África, sua cultura, a luta do seu povo, no Brasil e tudo 

mais que está relacionado às contribuições dadas pelos africanos à nossa 

sociedade, deve ser incluída no currículo escolar, principalmente nas disciplinas 

Educação Artística, História do Brasil e Literatura, com o objetivo de prover o 

conhecimento e o respeito pela cultura afro-brasileira aos estudantes das escolas 

brasileiras, portanto, estas Leis se tornaram um avanço importantíssimo para a 

redução dos casos de crimes relacionados ao racismo no Brasil. FREITAS (2011). 

 Mais tarde em 9 de janeiro de 2003, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

promulgou a Lei 10.639 que promove uma mudança na LDB de 1996.Esta mudança 

incluiu o ensino da história da cultura afro-brasileira nas grades curriculares. 

Anteriormente era obrigatório somente no ensino primário, 

E, a partir de 2003, passa se estender por toda a educação básica. No entanto, 

segundo FREITAS, 2011, ainda faltam muito a ser feito, pois, algumas escolas não 

praticam esta inclusão, por desconsiderar as religiões praticadas pelos 

descendentes afro-brasileiros. Estas atitudes vieram a contribuir para que nem todos 

se libertassem do preconceito e do processo de humilhação aos negros. De repente 

o que faltou para estas instituições foi aquisição maior do conhecimento, estudo 

detalhado da história do Brasil durante todo a sua trajetória de formação social, 

político e cultural. Só que não conhece a história do Brasil é que pode dizer qualquer 

coisa, mas quem neste país não tem consciência de tudo o que os negros viveram e 

ensinaram ao longo de todos estes anos. Um historiador é capaz de colocar em 

poucas palavras todas as influências que os mesmos introduziram e deixaram para 

seus descendentes e os nossos.  

 Em sequência a história da inclusão da cultura africana no Brasil, em 2008, a 

Lei 11.645, veio para complementar a Lei 10.639/03 incluindo desta vez a cultura 

indígena, outra luta para os defensores da história e valorização da cultura brasileira. 

 No discurso de FREITAS, 2011, p.13, temos o seguinte depoimento: 

 

É de fundamental importância a inserção da história e da cultura afro-
brasileira no contexto escolar, já que sua desenvoltura em sala de 
aula possibilita à criança um autoconhecimento, além de respeito 
mútuo, fazendo cumprir um papel na difusão e socialização tanto de 
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informação quanto de conquistas da sensibilidade e da consciência 
humana, de forma a estimular atitudes que valorizem e respeitem as 
diferenças entre ela e os demais sujeitos. As artes são umas das 
maneiras de se difundi-la, a exemplo da música, a qual gera na 
criança um maior interesse pela temática, além de facilitar seu 
entendimento. (FRREITAS, 2011 p.13) 
 

 Nessa temática, o contexto escolar é um ambiente de grande transformação 

não só pedagógico, mas também no sentido social, cabendo ao educador a 

importância de estar colocando sempre em discussão o tema e na busca de 

centralizar a história nos diferentes aspectos. O processo ensino/aprendizagem é 

um dos caminhos que podem apresentar todas as situações vividas no contexto 

social, de forma a colocar próximo à realidade em que se vive. 

  

3.3 O ensino da História como eixo de transformação profissional e cultural  

 

 O sistema de ensino possui em sua grade curricular, diferentes conteúdos, 

disciplinas e propostas de ensino. Todos com direcionamentos específicos, mas 

distintos e se baseia em um único objetivo: ministrar conteúdos, levar 

conhecimentos e transformar o indivíduo no seu todo, lhe dando oportunidades para 

se expressar e expor sua opinião. O corpo discente na atualidade, é um público mais 

aguçado, tem conhecimentos de situações vividas fora do contexto escolar em uma 

dimensão muito grande. Neste sentido, através das diferentes disciplinas o corpo 

docente busca interagir os conteúdos à vida dos alunos, dentro da realidade da 

comunidade no qual o estabelecimento de ensino está inserido, na medida do 

possível. 

 Contudo, o Brasil é um país multicultural, cabe ao processo educacional o 

ensino de diferentes culturas que contribuíram para a formação cultural do povo 

brasileiro. Nesta visão, a inclusão deve ser pauta das práticas pedagógicas, de 

forma a evitar a exclusão por parte do aluno aos diferentes contextos que possam 

apresentar ao mundo da criança sem que ela tenha conhecimento dos fatos. Diante 

desta situação, torna-se necessário o trabalho multiculturalidade em sala de aula, e, 

principalmente na educação infantil, inicio de formação pessoal e conceitual. 

FREITAS, 2011. 

 Em relação à diversidade cultura, tem-se a seguinte fala de Paulo 

Freire,1992, p.156: 
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 (...) A multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas, 
muito menos no poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na 
liberdade conquistada, no direito assegurado de mover-se cada 
cultura no respeito uma da outra, correndo risco livremente de ser 
diferente, sem medo de ser diferente, de ser cada um “para si”, 
somente como se faz possível crescerem juntas e não na experiência 
da tensão permanente, provocada pelo todo-poderosismo de uma 
sobre as demais, proibidas de ser (FREIRE, 1992, p. 156). 
 

 É neste sentido que o educador precisa estar atento, para não julga este ou 

aquele processo cultural. A opinião do educador de forma coerente, ativa e 

embasada nos diversos conhecimentos históricos pode fazer a transformação da 

visão sobre a maneira de ser e viver década uma. No ensino com alunos maiores 

não é diferente. O professor de História também tem uma responsabilidade muito 

grande, uma vez que a maioria dos alunos é adolescente, os quais têm uma opinião 

formada de tudo o que lhes cercam. Torna-se importante aqui salientar a 

necessidade de uma constante formação do educador, de forma que o mesmo 

possa renovar e aprimorar conhecimentos.  

 De acordo com os estudos de CARDOSO, 2015, um dos desafios da nova 

proposta da Lei 10.639 que determina o estudo da História da Cultura afro-brasileira 

nas escolas, coloca em reflexão a importância da formação do educador, de forma 

que os cursos oferecidos possam atender as reais necessidades com relação ao 

ensino da cultura afro-brasileira. Os educadores alegam que às vezes há muitos 

questionamentos pelos alunos, os quais não conseguem dar uma resposta mais 

definida, principalmente os educadores da educação básica. Assim, os cursos 

poderiam contribuir com uma sólida formação étnico-racial aos professores a fim de 

instrumentalizá-los em decorrências dos desafios presentes em sala de aula. 

(PINTO, 2012) desta forma, os educadores de uma forma geral poderia ser o 

suporte para que a transformação do indivíduo em relação a valorização cultura 

possa ser maior, não ficando à espera de um educador único. O educador específico 

do conteúdo de História, de acordo como nível dos alunos, como por exemplo, 

ensino fundamental II tem um papel diferenciado, pois os alunos já chegam com 

uma bagagem de conhecimentos e opiniões com base o que aprenderam na 

educação infantil. 

 Mediante situação e dos desafios por parte dos educadores ao ensinar sobre 

a cultura afro-brasileira em sala de aula, torna-se importante uma formação 
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continuada em serviço, no qual as escolas poderiam promover momento de 

discussões temáticas sobre o assunto, propiciando condições para que os 

professores refletissem criticamente sobre sua prática e, em conjunto realizem 

debates e estudos relacionados às questões de pluralidade étnico-cultural e outras 

temáticas, para encarar as questões raciais em sala de aula. E assim buscar 

diferentes estratégias para exercer o efetivo exercício da cidadania dos educandos. 

CARDOSO, (2015). Percebe-se que o ensino precisa ser solidificado e embasado 

nos seus diferentes temas para que tanto educador através de uma capacitação 

possa auxiliar os alunos a se posicionar frente a esta diversidade cultural, de forma a 

valorizar e compreender sua formação étnica sem menosprezar ou 

 desconsiderar as influências africanas em nosso contexto de vida. A 

alimentação diferenciada, a música, as danças e a religião são os aspectos mais 

fortes e presentes em nosso cotidiano. 

 Para tanto, o sistema de ensino precisa ainda se fortalecer mais em relação 

ao processo da inserção da cultura afro-brasileira no contexto escolar, no qual, 

necessitam de ações concretas que devem ser desenvolvidas em âmbito escolas de 

forma a construir uma educação que possa proporcionar aos educandos o direito de 

se sentirem sujeitos da história. CRUZ, (2012, p.18) vivenciar e participar ativamente 

desse processo compreende a interação de todos, alunos, professores, escola e 

comunidade num todo. A cultura afro-brasileira vai muito além de conteúdos 

sistematizados e métodos pedagógicos. Necessita de estratégias nos quais todos se 

envolvam, e, através de ações e atitudes poder sim transformar e desfazer o perfil 

que se tem da cultura afro-brasileira com olhares de racismos e desvalorização 

como cultura alto nível ou popular. A cultura popular é que mais se fez presente na 

formação do povo brasileiro. Muitos confundem conhecimentos com processo 

educativo. Os conhecimentos que se assimilam ao longo da vida de qualquer sujeito 

se tem como resultado a interação ente o mundo de diferentes épocas e o mundo 

que o cerca na atualidade. 

 Com base nesses pressupostos, importante a participação da comunidade 

escolar estimulando os valores construídos e reconstruídos pelos diversos povos, 

entre eles os afrodescendentes, tornando assim necessárias práticas educativas 

que estejam de acordo com o contexto histórico. O educador deve adotar postura 

reflexiva sobre as questões que dizem respeito ao racismo, desenvolver estratégias 

de ensino que possibilitam a compreensão das diversas raças que constitui o povo 
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brasileiro com o objetivo de amenizar os preconceitos que ainda permanecem no 

meio social nas diferentes relações em diferentes contextos e comunidades. 

CARDOSO, (2015). Nesta visão, SILVA, (2001), compreende que os professores 

devem estar sempre atentos para as africanidades brasileiras, ou seja, atento ao 

“legado africano”, à herança que mulheres e homens escravizados deixaram para 

nós, brasileiros.   

 Portanto, ao educador especifico de história, pode ser considerado também 

como mediador do ensino e da aprendizagem, pois exercem também papel 

fundamental com relação ao ensino da cultura negra, de forma a resgatar 

A autoestima e a valorização dos afrodescendentes. Isso significa que no processo 

educacional, deve prevalecer a segurança, a busca de qualidade do ensino e acima 

de tudo a valorização ética diante da pluralidade da cultura em que se encontra o 

país, e, em especial aproximar a cultura afro-brasileira da realidade de vida de cada 

aluno, seja na educação infantil, educação básica, fundamental I e II. O povo 

brasileiro valorizando suas raízes em todas as idades. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Viabilizar o ensino da cultura afro-brasileira no sistema educacional foi um dos 

direcionamentos necessários e reais para que se possa fazer acontecer a existência 

de todo o processo de formação da nação. Em volto aos diferentes processos que 

ocorreram durante anos no país, através da história de desenvolvimento do Brasil, 

vários forma os motivos que levaram aos governos e representantes legais a criarem 

dispositivos que determinam a inserção da mesma no contexto escolar. Negar a sua 

formação contida na cultura afro-brasileira faz do povo brasileiro um descaso para 

com a raça negra. A igualdade deve ser para todos em qualquer espaço, ou país. 

Assim, o ensino d cultura afro-brasileira é de grande importância, não só em Âmbito 

escolar, mas para que cada cidadão possa rever seus conceitos, sua visão de 

mundo, de povo, para buscar assim conhecer a si próprio. Em cada lar, em cada 

família, há a presença forte destes afrodescentes. Aos educadores, aos alunos, aos 

profissionais da educação, aos cidadãos comuns, cabem valorizar e se conscientizar 

da diversidade que o povo brasileiro se constitui em todos os sentidos e em todas as 

características.  
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